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Iskanje zaposlitve
• EURES
• agencije za zaposlovanje
• časopisi, splet
• socialna omrežja (Linkedin, Twitter, FB,…)
• (spletni) zaposlitveni sejmi https://www.europeanjobdays.eu/sl
• spletne strani podjetij
• ponudbe direktno v podjetja
• ostalo: mreženje, prostovoljstvo, sezonska dela,

plačane/neplačane prakse (AIESEC, IAESTE…), EPSO,
mednarodne org., ……



Kaj je EURES?

EURES - EURopean Employment Services
je omrežje javnih služb za zaposlovanje in
njihovih nacionalnih partnerjev.

Članice:
države EU in države, ki so pristopile k skupnemu evropskemu
gospodarskemu prostoru (Norveška, Islandija, Liechtenstein) ter Švica.

Cilj:
podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev



Evropski zaposlitveni portal

http://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw&feature=youtu.be
http://eures.eures.eu



Dobre možnosti za zaposlitev

• Finančniki, komercialisti

• Zdravstveni strokovnjaki

• Delavci v zdravstvu

• Strokovnjaki s področja računalništva

• Strojni, elektro-inženirji in tehniki

• Delavci v gostinstvu (kuhar, natakar…)

• Sezonska dela (kmetijstvo, turizem…)



Spletna stran EURES

http://www.ess.gov.si/eures - spletne strani Zavoda RS za
zaposlovanje



• evropski življenjepis - Europass CV http://www.europass.si
• priporočena dolžina: 2 strani (skrbno izbirajte informacije)

• poudarite: mednarodne izkušnje (Europass mobilnost), jezikovna
znanja (EUROPASS jezikovna izkaznica), priporočila delodajalcev,
spremno pismo!

• Kulturne razlike po državah- brošura:
Pripravljeni na selitev: https://www.ess.gov.si/_files/6161/EURES_Pripravljeni_na_selitev.pdf

• Razgovor za zaposlitev: Skype, You Tube, delavnice…

Prijava na prosto delovno mesto



Finančne podpore ob iskanju
zaposlitve
 Mladi do 36. let- Tvoja prva zaposlitev EURES (YFEJ)
 Starejši od 36 let- Ponovno aktivni z EURES-om (Reactivate)
 Evropske solidarnostne note, mladi od 18 do 30 let (ESC)

Pomoč zajema:
• Povračilo potnih stroškov za zaposlitveni razgovor
• Preselitev v tujino
• Jezikovni tečaj
• Priznavanje izobrazbe
• Mladi s posebnimi potrebami (YFEJ, ESC)
• Pripravništvo* (YFEJ Italija, ESC)

Več informacij:
https://www.ess.gov.si/eures



Nacionalna shema mobilnosti

• Cilj: omogočiti delovno-učno izkušnjo v tujini

• Ciljna skupina:  ranljivi mladi od 18-35 let (niso zaposleni, se ne
izobražujejo ali usposabljajo)

• Namen: ponovna aktivacija oseb in izboljšanje njihovega znanja,
veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost na trgu dela

• Izvajanje programa: do leta 2022

• Vključitev: 240 oseb do konca projekta



Hvala za vašo pozornost

Dodatne informacije:
mateja.grajzar@ess.gov.si

eures@ess.gov.si


